
Termo de Referência 
 

Edital nº 009/2017 
 

 Novo Regime Fiscal Brasileiro 
 

 

1- Objetivo  
 
O objetivo geral da contratação do consultor é elaborar estudos sobre o Novo Regime 
Fiscal (NRF), implementado no Brasil a partir da Emenda Constitucional nº 95/2016.  
 
 

2 – Antecedentes e contexto  
 
O gasto público brasileiro passou por um processo de aceleração na última década, a 
uma razão maior que as taxas de crescimento do produto interno bruto. Essa 
tendência dos gastos culminou em déficits primários consecutivos nas contas públicas 
brasileiras e, por decorrência, em perda de credibilidade dos investidores no país e 
piora nas expectativas dos agentes quanto à sustentabilidade da dívida pública. A 
consequência é uma situação econômica difícil, com dois anos consecutivos de queda 
do PIB, aumento do desemprego e deterioração nas contas públicas.  
 
Nesse contexto, a melhoria das contas dos governos federal, estaduais e municipais é 
uma das prioridades do país. Para isso, o governo federal aprovou a Emenda 
Constitucional nº 95/2016, que instituiu um Novo Regime Fiscal, com o objetivo de 
limitar o crescimento das despesas primárias no âmbito do Governo Federal, em todos 
os poderes. Esses limites tomam como base o total da despesa primária paga, incluídos 
os restos a pagar pagos, no exercício de 2016, a partir do qual, nos 20 anos seguintes, 
todos os demais orçamentos ficaram limitados, sendo permitida somente a correção 
conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. Dessa 
forma, foram definidos os parâmetros balizadores para um Novo Regime Fiscal (NRF) 
no Brasil.  
 
No processo de melhoria das contas públicas, pode-se trabalhar no aumento de 
arrecadação de receitas e/ou na redução de gastos. Do lado do aumento de receitas, 
algumas medidas são impopulares, haja vista a percepção vigente, em vários 
segmentos da sociedade, de que a carga tributária brasileira já é muito elevada. Do 
lado da redução de gastos, o processo se torna não trivial, devido à existência de 
diversas despesas vinculadas, principalmente, em saúde e educação, e outras despesas 
de natureza obrigatório. O caráter principal das despesas do orçamento brasileiro é a 
obrigatoriedade, em grande parte de cunho constitucional. A essa rigidez, acrescenta-
se o teto de despesas imposto pelo NRF. 
 
Diante desse cenário, uma das ações fundamentais para o governo federal é levar 
adiante uma agenda de reformas de natureza fiscal, o que inclui a necessidade de 



proposição de ações que aperfeiçoem a alocação do gasto público, com vistas a gerar 
espaço fiscal para o efetivo cumprimento do teto de gastos e, assim, permitir do 
crescimento sustentável da economia. 
  
Este Termo de Referência está vinculado ao Produto 8.2 do Projeto de Restauração e 

Manutenção de Estradas Federais – PREMEF: “Avaliação de Políticas Públicas e 

Melhoria da Gestão do Gasto Público em áreas finalísticas”. 

 
 
3–Escopo do trabalho e limites do projeto  
 
O consultor atuará sob a supervisão técnica de um pesquisador do Ipea, que poderá 
sugerir mudanças nas atividades desenvolvidas, para aprimorar o trabalho a ser 
desenvolvido. O consultor deverá efetivar os ajustes necessários antes dos prazos 
previstos para entrega das parcelas do Produto. 
 
O consultor deverá: 
- Revisar a literatura acadêmica e os relatórios de órgãos de governo e instituições 
privadas sobre o Novo Regime Fiscal Brasileiro; 
- Identificar potenciais lacunas nas análises realizadas na literatura existente e propor 
estudos adicionais que possam ser executados ao longo deste projeto; 
- Acessar microdados de um conjunto de informações diretamente relacionadas à 
política a ser avaliada;  
- Realizar simulações sobre o impacto das reformas da previdência e tributária sobre o 
crescimento do PIB potencial da economia brasileira; e 
- Revisar as experiências de implementação de regras fiscais em alguns países; 
- Analisar, em bases prospectivas, aspectos relevantes da implementação do NRF, 
durante os primeiros 10 anos, tais como: (i) a construção de modelo de previsão de 
despesas primárias  conforme o NRF; (ii) as restrições orçamentário-financeiras; (iii) a 
construção de indicador para o grau de rigidez das despesas orçamentárias, inclusive 
na correlação entre receitas vinculadas e despesas obrigatórias; (iv) as propostas de 
método de correção do limite das despesas sujeitas ao NRF após o período de dez 
anos, conforme previsto no art. 108 ADCT, com vistas a assegurar a sustentabilidade 
de longo prazo das contas públicas; (vi) análise da compatibilidade entre o NRF e as 
metas de resultado primário estabelecidas para o setor público.  

 
 
4 – Resultados e Produtos esperados  
 
Os produtos a serem apresentados pelo consultor como resultado das atividades 
desenvolvidas são abaixo descritos: 

 
 
 



 
Produtos Descrição 

Prazo previsto de 
entrega(*) 

% valor 
estimado 

Produto 1 – 
Relatório com 
revisão da literatura 

Relatório com revisão da 
literatura internacional e 
análise histórica das 
dinâmicas fiscais em 
situação de desequilíbrio 
enfrentadas por países 
desenvolvidos e 
emergentes nos últimos 
40 anos, incluindo as 
principais diretrizes de 
política fiscal postuladas 
e seus resultados 

40 dias após a 
contratação 

20 

Produto 2 -  
Relatório com 
diagnóstico amplo 
dos diversos riscos 
fiscais 

Relatório contendo 
diagnóstico amplo dos 
diversos riscos fiscais 
presentes no framework 
fiscal brasileiro perante a 
atual conjuntura 
econômica. 

70 dias após a 
contratação 

20 

Produto 3 – 
Relatório contendo 
metodologia 
gerencial de 
acompanhamento e 
monitoramento 

Relatório contendo 
metodologia gerencial de 
acompanhamento e 
monitoramento periódico 
dos mais relevantes riscos 
fiscais identificados no 
arcabouço 
orçamentário/fiscal 
brasileiro, incluindo 
sistemas de alerta e 
propostas de atuação em 
situações de pressão 
fiscal. 

100 dias após a 
contratação 

20 

Produto 4 -  
Relatório Final 

Relatório contendo: (i) a 
construção de modelo de 
previsão de despesas 
primárias  conforme o 
NRF; (ii) as restrições 
orçamentário-financeiras; 
(iii) a construção de 
indicador para o grau de 
rigidez das despesas 
orçamentárias, inclusive 
na correlação entre 
receitas vinculadas e 
despesas obrigatórias; (iv) 
as propostas de método 
de correção do limite das 
despesas sujeitas ao NRF 

120 dias após a 
contratação 

40 



 
*As datas efetivas de entrega de cada produto serão estabelecidas após aprovação, 
pela STN/MF, do Plano de Trabalho encaminhado pelo consultor selecionado. 
 
O produto entregue pelo consultor, aprovado pela área, deve ser entregue em 1 via 
impressa e 1 via digitalizada (CD-ROM). 
 
O consultor deverá garantir que os serviços executados sejam originais, realizados com 
qualidade, atendendo a todas as especificações no prazo estabelecido neste termo de 
referência, cumprindo com as orientações realizadas pelo supervisor da consultoria e 
submetendo, para apreciação e aprovação, as modificações necessárias para 
realização dos produtos.  
 
Não serão aceitos produtos que apresentem mera reprodução de conteúdo da 
internet ou livros de outros autores sem os créditos devidos, sem que tais conteúdos 
sejam minimamente tratados/analisados pelo consultor, ou que não estejam previstos 
no contrato. 

 

 

5 - Especificações  
 
Requisitos Obrigatórios (eliminatórios):  
 

a) Formação Acadêmica: 

  Profissional com formação acadêmica em nível de mestrado nas áreas de 
Economia, Gestão de Políticas Públicas, Administração, Administração Pública, 
Contabilidade, Estatística, Matemática ou Engenharia. 

 
b) Experiência Profissional: 

 Experiência comprovada de, no mínimo 5 (cinco) anos, como profissional de 
nível superior atuando com Finanças Públicas ou Economia do Setor Público. 
 

 

após o período de dez 
anos, conforme previsto 
no art. 108 ADCT, com 
vistas a assegurar a 
sustentabilidade de longo 
prazo das contas 
públicas; (vi) análise da 
compatibilidade entre o 
NRF e as metas de 
resultado primário 
estabelecidas para o 
setor público 



Requisito Desejável (pontuáveis): 
 
a) Experiência comprovada, acima de 5 (cinco) anos, como profissional de nível superior 

atuando com Finanças Públicas ou Economia do Setor Público. 

 

Pontuação Pontuação máxima 

1 ponto por ano, 

além do período 

obrigatório 

Até 20 pontos 

 
b) Experiência com bases de dados brasileiros de finanças públicas 

 

Pontuação Pontuação máxima 

1 ponto por ano Até 20 pontos 

 
c) Experiência com comparações internacionais de dados de finanças públicas 

 

Pontuação Pontuação máxima 

1 ponto por ano Até 20 pontos 

 
d) Publicações na área de economia ou orçamento público 

 

Pontuação 
Pontuação 

máxima 

1 ponto por artigo, 

working paper ou 

correlato, desde que 

submetido a 

avaliação de pares. 

Até 25 pontos 

 
e) Formação acadêmica: 
 

Nível Pontuação 

Doutorado em 

Economia ou 

Administração Pública 

10 pontos 

  
 
Para comprovação de experiência (exercício da atividade profissional) são necessários: 
I. Para exercício de atividade em empresa privada: cópia digitalizada da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e 
do registro do empregador (com início e fim, se for o caso) acrescida de declaração do 



empregador que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do 
serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas. 
II. Para exercício de atividade em instituição pública: declaração ou certidão de tempo 
de serviço, emitida pela área de pessoal ou de recursos humanos (não havendo órgão 
de pessoal ou de Recursos Humanos, a autoridade responsável pela emissão do 
documento deverá declarar/certificar também essa inexistência), que informe o 
período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a 
descrição das atividades desenvolvidas. 
III. Para exercício de atividade como proprietário ou sócio de empresa privada / serviço 
prestado como autônomo: Cópia do contrato Social de empresa em que tenha 
participação societária, cujo objeto social guarde relação com a experiência requerida 
para a vaga em que se candidata, ou contrato de prestação de serviços ou recibo de 
pagamento autônomo – RPA, neste último caso, com a apresentação do primeiro e do 
último mês recebido. Os documentos citados devem ser acrescidos de declaração do 
contratante que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do 
serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas. 
 
Entrevista (pontuáveis): 
 
Para a entrevista, serão avaliados os seguintes aspectos:  

 Experiência com dados fiscais da economia brasileira; 

 Conhecimentos sólidos na área de Finanças Públicas, em especial orçamento 
público e política fiscal; 

 Conhecimento dos fundamentos teórico-aplicados do Novo Regime Fiscal 
brasileiro; 

 Habilidade com métodos de simulação; 

 Publicações referentes à economia brasileira. 

 
Serão convocados para a entrevista até 3 (três) candidatos com maior pontuação obtida 

nos critérios classificatórios. Será constituída Comissão de Avaliação composta por 

técnicos do Ministério da Fazenda e do Ipea para entrevista dos candidatos. Cada 

membro da Comissão de Avaliação atribuirá pontuação à entrevista de cada candidato 

conforme requisitos e conceitos estabelecidos no quadro a seguir,sendo a nota da 

entrevista a média simples obtida. 

 

Requisitos 
Conceit

os 
Pontos 

1. Habilidade na construção , argumentação técnica  e 

análise de dados fiscais da economia brasileira 

Regular 0 

Bom 1 

Ótimo 2 

2. Conhecimentos sólidos na área de Finanças Públicas, em Regular 0 



especial orçamento público e política fiscal Bom 3 

Ótimo 4 

3. Conhecimento dos fundamentos teórico-aplicados do Novo 

Regime Fiscal brasileiro 

Regular 0 

Bom 1,5 

Ótimo 3 

4. Habilidade com métodos de simulação 

Regular 0 

Bom 1 

Ótimo 2 

5. Publicações referentes à política fiscal brasileira e/ou 

internacional. 

Regular 0 

Bom 2 

Ótimo 4 

Pontuação Máxima 15 

 

6 -  Recursos 
 
Caso o proponente queira interpor recurso ao resultado do julgamento das propostas, 
poderá apresentar recurso, por meio do e-mail ucp.codin.df.stn@fazenda.gov.br, no 
prazo de 2 (dois) dias corridos, a contar da data da publicação do resultado. A 
Comissão de Avaliação terá também 2 (dois) dias corridos para responder aos 
recursos. 
 

 
7 - Forma de pagamento  
 
Os serviços serão remunerados em moeda nacional corrente, de acordo com a entrega 
dos produtos, uma vez aprovados pelo responsável técnico, para consultorias 
nacionais e em dólares norte-americanos, para consultorias internacionais.  
 
 
8 – Insumos disponíveis  
 
As despesas decorrentes de passagens aéreas, diárias, auxílio médico, alimentação, 
transporte local, seguros diversos, pagamentos de impostos, dentre outros custos 
decorrentes da prestação dos serviços previstos neste Termo de Referência correrão 
exclusivamente às custas do consultor contratado. 
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9 - Localidade do trabalho  
 
A sede para realização das reuniões de trabalho e apresentação dos produtos objetos 
deste Termo de Referência é Brasília-DF. Serão realizadas, no mínimo, 4 (quatro) 
reuniões presenciais, de no mínimo 16 horas cada, na sede do IPEA-Brasília/DF, para 
avaliação e encaminhamentos sobre a execução do projeto. 
 
10 - Data de início  
Imediata, após a assinatura do contrato.  
 
 
11. Esclarecimentos  

  As dúvidas sobre o projeto poderão ser dirimidas por demanda, e 
deverão ser solicitadas por meio do e-mail ucp.codin.df.stn@fazenda.gov.br. 

Segundo Decreto 5.151/2004, não pode ser contratado servidor ativo, ainda 

que licenciado, da administração pública federal, do Distrito Federal, dos estados e 

municípios, direta ou indireta, bem como de empregado de suas subsidiárias e 

controladas, conforme dispõe o Decreto 5.151 /2004. O candidato também não deve 

pertencer ao quadro funcional das instituições de ensino superior qualificadas para 

atuar enquanto agências implementadoras. 

Durante a vigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2017, é permitida 

a contratação de servidores públicos que se encontrem em licença sem remuneração 

para tratar de interesse particular. 

Ainda, durante a vigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2017 é 

permitida a contratação de professor de Universidades para realização de pesquisas e 

estudos de excelência, desde que: haja declaração do chefe imediato e do dirigente 

máximo do órgão de origem de inexistência de incompatibilidade de horários e de 

comprometimento das atividades atribuídas. Os projetos de pesquisas e estudos 

devem ser aprovados pelo dirigente máximo do órgão ou da entidade ao qual esteja 

vinculado o professor. 

A Lei Nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012 que dispõe sobre a estruturação 

do plano de carreiras e cargos de Magistério Federal, estabelece: 

“ Art. 20 
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............................. 

§ 2o  O regime de 40 (quarenta) horas com dedicação exclusiva implica o 

impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, com as 

exceções previstas nesta Lei. 

.............................................. 

Art. 21.  No regime de dedicação exclusiva, será admitida, observadas as 

condições da regulamentação própria de cada IFE, a percepção de: 

................................................ 

XII - retribuição pecuniária por colaboração esporádica de natureza científica 

ou tecnológica em assuntos de especialidade do docente, inclusive em polos de 

inovação tecnológica, devidamente autorizada pela IFE de acordo com suas regras.   

 (Incluído pela Lei nº 12.863, de 2013) 

§ 1o  Considera-se esporádica a participação remunerada nas atividades 

descritas no inciso VIII do caput, autorizada pela IFE, que, no total,  não exceda  30 

(trinta) horas anuais. 

........................ 

4º  As atividades de que tratam os incisos XI e XII do caput não excederão, 

computadas isoladamente ou em conjunto, a 8 (oito) horas semanais ou a 416 

(quatrocentas e dezesseis) horas anuais. (Redação dada pela Lei nº 13.243, de 2016)”. 

 
 
 Os interessados em participar do certame devem encaminhar curriculum vitae, 
conforme modelo do Anexo A e informações adicionais para 
ucp.codin.df.stn@fazenda.gov.br, até o dia 28/09/2017. 
 
 
Somente candidatos pré-selecionados serão contatados. 
 
A qualquer tempo, o presente edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, no 
todo ou em parte, seja por decisão unilateral da Diretoria Nacional do Projeto, seja 

https://correio.tesouro.gov.br/owa/redir.aspx?C=urTW7eZ8BU6MDfie6blBC-Lhh8HFDdIISERDvq0zchvKvZb9hdmRuaaXTLDxhHMrkda6dxTh1BI.&URL=http%3a%2f%2fwww.planalto.gov.br%2fCCIVIL_03%2f_Ato2011-2014%2f2013%2fLei%2fL12863.htm%23art1
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por interesse público ou de exigência legal, sem que isso implique em direitos a 
indenização e/ou reclamação de qualquer natureza. 

 
12 – Prazo de execução  
4 (quatro) meses.  
 

 
13 - Nome e cargo do Supervisor Técnico 
 
Adolfo Sachsida  
Cargo: Diretor Adjunto da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e 
Ambientais (Dirur)/Ipea 
 
 
 
14 - SUPERVISÃO  
 

Líscio Fábio de Brasil Camargo 

Cargo: Diretor Nacional do Projeto  

 
 

ANEXO A  
 

MODELO DE CURRÍCULO 
 

CURRICULUM VITAE – CV 
 
 

1 – DADOS DO PROCESSO SELETIVO 

 
1.1 Descrição e código da posição 

de trabalho (vide Edital/TDR). 

 

 
2 – DADOS PESSOAIS 

 
2.1. CPF:     

 
2.2. Identidade:  2.3. Órgão Expedidor:  

 
2.3. – Nome Completo:  

 
2.4. Sexo: M   F  

 

 

 
2.9. Local de Nascimento (Cidade/Estado/País):  

 
 
 
 

2.12. Endereço completo: 

2.12.1. Logradouro: 2.12.2. Cidade: 2.12.3. Estado: 2.12.4. País: 2.12.5. CEP: 

2.5. Data de Nascimento:    2.6. Estado Civil:  

2.7. Nacionalidade de Origem:  2.8. Nacionalidade atual:  

2.10. Língua Pátria:  



     
 
 

2.13. Telefones: 
2.13.1. Tipo1: 2.13.2. DDI: 2.13.3. DDD: 2.13.4. Telefone: 2.13.4. Ramal: 

     
 
2.14. E-mail:  

 

3 – FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 

3.1. Escolaridade: 
 
3.1.1. Instituição/Cidade/Estado/País: 3.1.2. Curso 3.1.3. Início e Término 

(mês/ano): 

Nível2: 

    

 
3.2. Cursos de Curta Duração (40 a 359 horas), incluindo cursos de idiomas e informática: 

 
3.1.1. Curso 3.1.2. Local do curso: 3.1.3. Carga Horária: 

   

 

 

4 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Preencher, em ordem cronológica decrescente, as experiências profissionais correlatas ao serviço a que 

concorrer. Fazer cópia dos campos 4.1 a 4.8 para preencher nova ocorrência.  

 
4.1 Nome do Empregador:  

 
4.2. A partir de (data):    4.3. Até (data):    

 
4.4. Cargo:  4.5. Nome do Superior:  

 
4.6. Cidade/Estado/País:  4.7. Nº de subordinados:  

  
4.8 Atribuições / 

Serviços realizados: 
 

 
 
 

 

5 – PUBLICAÇÕES 

Listar apenas as principais publicações relacionadas ao objeto da consultoria. 

5.1 Publicação 5.2 Tipo Veículo / Data 

   

   

   

   
 

 

6 – CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA 

Informar experiência em programação, operação e outras atividades relacionadas  com informática: 

6.1. Aplicativo/Programa: 6.2. Tempo de experiência: 

  

  

  

 

7 – LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

Nos campos 7.2 a 7.5 preencher “Com facilidade” ou “Com dificuldade” conforme for o caso. 

7.1. Língua: 7.2. Leitura: 7.3. Escrita: 7.4. Conversação: 7.5. Compreensão: 

     

     

     

                                                           
1 Residencial; Comercial; Celular; Recados. 
2 Fundamental; Médio; Superior; Especialização; Mestrado; Doutorado; Pós-doutorado. 



 

8 – ESPECIALIDADES 

Esta seção deve guardar correlação com o tempo de experiência declarado na Seção 4 

8.1. Área de especialidade: 8.2. Tempo de experiência (anos): 

  

  

  

  

 

 

Instrução: Preencher local e data 

 

 

______________________________________________ 

   Preencher aqui o nome do candidato e assinar acima 

 

 

 
 
 


